मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत
सहाय्यकृत बाबी या घटकाकरिता पाणी व
स्वच्छता सहाय्य संस्थेस अनुदान रवतिीत
किणेबाबत.

महािाष्ट्र शासन
पाणी पुिवठा व स्वच्छता रवभार्
शासन रनणयय क्रमांकः मुपेयो-2017/प्र.क्र.44/पापु-19
हु तात्मा िाजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्य,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
तािीख: 21 माचय, २०१7

वाचा
1) शासन रनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-११09/प्र.क्र.104(अ)/पापु-०७, रदनांक 17 माचय, २०१0
2) शासन रनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-१208/प्र.क्र.52/पापु-०७, रदनांक 09 ऑक्टोबि, २०१3
3) शासन रनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-१११3/प्र.क्र.156/पापु-०७, रदनांक 22 जानेवािी, २०१4
4) शासन रनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-१११4/प्र.क्र.22/पापु-०७, रदनांक 09 जुल,ै २०१4
5) शासन रनणयय क्रमांकः ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.५२/पापु-०७, रदनांक १७ ऑक्टोबि, २०१४
6) शासन रनणयय क्रमांकः ग्रापाधो-१११5/प्र.क्र.22/पापु-०७, रदनांक 16 फेब्रुवािी, २०१5
7) शासन रनणयय क्रमांकः ग्रापाधो-१११1/प्र.क्र.134/पापु-०७, रदनांक 20 फेब्रुवािी, २०१5
8) शासन रनणयय क्रमांकः ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.५२/पापु-०७, रदनांक १0 माचय, २०१5
9) शासन रनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.61/पापु-०७, रदनांक 15 जून, २०१5
10) शासन रनणयय क्रमांक: ग्रापाधो-१११5/प्र.क्र.92/पापु-०७, रदनांक 07 मे, २०१6
11) शासन रनणयय क्रमांक: ग्रापापु-2११5/प्र.क्र.39/पापु-19, रदनांक 23 सप्टें बि, २०१6
12) शासन रनणयय क्रमांक: मुपेयो-2017/प्र.क्र.01/पापु-19, रदनांक 19 जानेवािी, २०१7

प्रस्तावना:िाज्यातील ग्रामीण पाणीपुिवठा क्षेत्रात सुधािणा किण्याच्या उद्देशाने व ग्रामीण जनतेस स्वच्छ
आरण पुिेसे रपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन दे ण्याच्या उद्देशाने संदभाधीन क्र.१० येथील रद.०७ मे, २०१६
िोजीच्या शासन रनणययान्वये सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या चाि वर्षाच्या कालावधीत िाज्यात
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रम िाबरवण्याचा रनणयय घेण्यात आला आहे. सदि काययक्रमाचे
संरनयंत्रण, पययवक्ष
े ण व समन्वयन संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापुि, नवी मुंबई

शासन रनणयय क्रमांकःमुपेयो-2017/प्र.क्र.44/पापु-19

यांच्यामार्यत किावयाचे आहे . त्याकरिता पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था स्तिावि ग्रामीण पाणी पुिवठा
सरनयंत्रण व व्यवस्थापन कक्ष स्थापन किण्यात येणाि आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत प्रादे रशक पाणीपुिवठा योजनांची दे खभाल दु रुस्ती
(2215 9962) या लेखारशर्षातंर्यत अथयसंकल्प रवतिण प्रणालीवि उपलब्ध असलेल्या रु.80 कोटी
एवढ्या अनुदानातून रु.25 कोटी एवढे अनुदान सहाय्यकृत बाबी या घटकाकरिता पाणी व स्वच्छता
सहाय्य संस्थेस मुक्त व रवतिीत किण्याची बाब शासनाच्या रवचािाधीन होती.

शासन रनणयय:मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांतर्यत प्रादे रशक पाणीपुिवठा योजनांची दे खभाल दु रुस्ती
(2215 9962) या लेखारशर्षांतर्यत अथयसंकल्प रवतिण प्रणालीवि उपलब्ध असलेल्या रु.80 कोटी
एवढ्या िकमेतुन रु.25 कोटी (अक्षिी रुपये पंचवीस कोटी फक्त) इतकी िक्कम आहिण व संरवतिण
अरधकािी (िोखशाखा), पाणीपुिवठा व स्वच्छता रवभार्, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे BEAMS प्रणालीवि
रवतिीत किण्यात येत आहे. सदि िक्कम अरधदान व लेखारधकािी, मुंबई यांच्या कायालयातून
आहिीत किण्यासाठी आहिण व संरवतिण अरधकािी तथा अवि सरचव (िोखशाखा) (श्री.का.जा.धलपे),
पाणीपुिवठा व स्वच्छता रवभार्, मंत्रालय, मुंबई यांना व रनयंत्रक अरधकािी म्हणून उपसरचव (श्री. म.
भ. सावंत), पाणीपुिवठा व स्वच्छता रवभार्, मंत्रालय, मुंबई यांना प्रारधकृत किण्यात येत आहे. सदि
िक्कम आहिण व संरवतिण अरधकािी तथा अवि सरचव (िोखशाखा) यांनी अरधदान व लेखारधकािी,
मुंबई यांच्या कायालयातून आहरित करुन ती पाणी पुिवठा व स्वच्छता रवभार्, मंत्रालय, मुंबई यांच्या
बॅंक खात्यात जमा किावी व तद्नंति स्वतंत्र ECS द्वािे सदि िक्कम पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था,
बेलापूि, नवी मुंबई यांच्या बॅंक खात्यात जमा किावी. पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूि यांनी
सदि िक्कम मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमाशी संबंरधत खालील बाबींबि खचय किावी.
1. वासो स्तिावि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमांच्या सरनयंत्रणाकरिता स्थापन किण्यात
येणा-या कक्षातील अरधकािी/कमयचािी यांचे वेतन व भत्ते.
2. संर्णकीकिण व मारहती व्यवस्थापन प्रणालीचा रवकास.
3. मनुष्ट्यबळ रवकासासाठी क्षमता बांधणी आरण त्याकरिता आवश्यक प्ररशक्षणे , क्षेत्रभेटी,
काययशाळा इ.
4. MRDWP काययक्रमांतर्यत समारवष्ट्ट र्ावांमध्ये मारहती-रशक्षण-संवाद उपक्रम िाबरवणे.
5. संशोधन व रवकास प्रकल्प िाबरवणे.
6. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रमाशी संबंरधत इति अनुर्षंरर्क बाबी.
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3.

या रवतिीत केलेल्या अनुदानातून होणािा खचय मार्णी क्रमांक वाय-2, 2215 पाणी पुिवठा व

स्वच्छता, 01 पाणी पुिवठा, 102 ग्रामीण पाणीपुिवठा काययक्रम, (02) रजल्हा परिर्षदांना योजनांतर्यत
अनुदाने, (02)(28) प्रादे रशक पाणीपुिवठा योजनांची दे खभाल दु रुस्ती (2215 9962)-31, सहाय्यक
अनुदान (वेतनेत्ति) (दत्तमत) या लेखारशर्षाखाली खची घालावा व तो सन 2016-17 या आर्थथक
वर्षासाठी मंजूि तितूदीतून भार्वावा.
4.

सदि शासन रनणयय रवत्त रवभार् , शासन परिपत्रक क्र. अथयसं-2016/प्र.क्र.89/अथय-3, रदनांक

20 एरप्रल, 2016 अनुसाि प्रशासकीय रवभार्ास प्रदान केलेल्या प्रारधकािानुसाि रनर्यरमत किण्यात
येत आहे. सदि प्रकिणी रवत्त रवभार्ाच्या रद.20.04.2016 च्या परिपत्रकामधील परिच्छे द 7 ते18
मधील अटी तसेच परिरशष्ट्टातील अ.क्र.9 मधील बाबींची पूतयता होत आहे .
5.

सदि शासन रनणयय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावि

उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201703211621340228 असा आहे . हा आदे श
रडजीटल स्वाक्षिीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि व नावाने.
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(िा. अ. साबणे)
कायासन अरधकािी, महािाष्ट्र शासन
प्रत,
1)

मा. मंत्री, पाणी पुिवठा व स्वच्छता रवभार् यांचे खाजर्ी सरचव, मंत्रालय, मुंबई.

2)

मा. िाज्य मंत्री, पाणी पुिवठा व स्वच्छता रवभार् यांचे खाजर्ी सरचव, मंत्रालय, मुंबई.

3)

प्रधान सरचव, पाणी पुिवठा व स्वच्छता रवभार् यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.

4)

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महािाष्ट्र -1, मुंबई / महािाष्ट्र 2, नार्पूि.

5)

महालेखापाल, (लेखा पिीक्षा), महािाष्ट्र -1, मुंबई / महािाष्ट्र 2, नार्पूि

6)

अरधदान व लेखारधकािी, मुंबई

7)

संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, रसडको भवन, बेलापूि, नवी मुंबई

8) आहिण संरवतिण अरधकािी तथा अवि सरचव (िोखशाखा), पाणीपुिवठा व स्वच्छता रवभार्,
मंत्रालय, मुंबई
9)

रनवड नस्ती (पापु-१9)
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